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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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BAL STAROSTY, CZYLI ZABAWIĆ SIĘ Z POŻYTKIEM
grał nie tylko dużo, lecz także ładnie,
dzięki czemu taneczne pląsy trwały do
ranka białego.
Organizatorzy balu najwyraźniej w
tym roku postawili na młodość. Prócz
„Gwiazdy”, wystąpiła druga gwiazda
- 18-letnia Joanna Olek. Młoda, pochodząca z Ostrowa piosenkarka, prezentując cztery różnorodne piosenki – od
„Pod papugami”, poprzez „Tyle słońca
w całym mieście”, kończąc na „Grand
walc brillante” z repertuaru Ewy Demarczyk, udowodniła, że ma talent i głos.
Potwierdza to sukces na festiwalu
„Magia Italiana” we Włoszech. Wydaje
ponadgimnazjalnej, którą dotknęła
choroba nowotworowa. Jest szansa na
wyleczenie, ale potrzebne na to są też
środki pieniężne. Część dochodu z balu
będzie zatem przeznaczona na ten cel.
„To jest ten najważniejszy cel dzisiejszego balu” – stwierdził jego gospodarz
starosta Lech Janicki.
Z kolei współgospodyni – wicestarosta Zofia Witkowska przypomniała, że
ubiegłoroczny bal przyniósł prawie 25
tys. zł zysku. Środki te zostały przekazane na pomoc dla rodziny poszkodowanej w pożarze, a także dla polskich
dzieci z Drohobycza, na ich udział w
obozie. Część pieniędzy została też
przekazana na rzecz dzieci z porażeniem
mózgowym.
Jak co roku, tak i tym razem zorganizowano loterię fantową, na której można
było wygrać całkiem wartościowe nagrody. Wszystkie
losy, a sprzedano ich ponad
tysiąc, brały też udział
w losowaniu eleganckiej
kanapy ufundowanej przez
„Unimebel”. Warto dodać, że
ta nagroda, jak i pozostałe
fanty ofiarowane zostały
przez różnych producentów
bezinteresownie. To cieszy i
pozwala wierzyć, że i tegoroczne balowanie przyniesie
znaczący finansowy efekt.

Niespodzianka dla smakoszy - „wystrzałowe indyki”.
W gościnnych salach „Eldorado” w
minioną sobotę odbył się już po raz 11.
BAL STAROSTY. I jak na bal przystało,
w drugą dziesiątkę wkroczył tanecznym
krokiem, i to krokiem młodym, bowiem
pierwsze tańce należały do dziecięcomłodzieżowego zespołu tanecznego
„Gwiazda” z Ostrowa Wlkp., prowadzonego przez Alinę Janikowską.
„Bardzo się cieszymy, że możemy dla
państwa na tym pięknym balu zatańczyć” – mówiła szefowa grupy. Zespół
istnieje już 15 lat, ma na koncie sukcesy
zarówno krajowe, jak i międzynarodowe.
W zaprezentowanym na balu półgodzinnym programie mogliśmy podziwiać

młode tancerki w tańcu klasycznym i
współczesnym. Szczególne wrażenie na
gościach balu robiły popisy stepowania
w rytm swingujących melodii.
Kiedy żegnane oklaskami dziewczęta
zeszły z parkietu, wypełniło go blisko
sto par uczestniczących w tegorocznym balu. Pierwszy taniec, dedykowany
organizatorom, był pod melodię piosenki „Niech żyje bal”. Potem popłynęły
kolejne, w rytm znanych przebojów
– polskich i zagranicznych, szybkich i
wolnych… Co tu dożo mówić – zespół
„ASPIRA” przygrywający do tańca, się
nie oszczędzał ani też nie oszczędzał
gości – i chwała mu za to. Na szczęście

się, że młodą ostrowiankę czeka
jeszcze niejeden sukces piosenkarski, czego jej życzymy.
Ale jak wynika z tytułu, a
przede wszystkim z 10-letniej
tradycji Balu Starosty, ma on też
drugie oblicze – dobroczynne.
W tym roku organizatorzy
postawili przed sobą dwa cele
– zakup 6 łóżeczek do inkubacji noworodków na oddział
dziecięcy w ostrzeszowskim
szpitalu, a także pomoc dla Sylwii Gąsiorek, uczennicy szkoły

Całuję Twoją dłoń ... nasza gwiazdo.
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DZIEŃ REGIONALISTY
BEZ LAUREATÓW

Będziemy mieli
ostrzeszowskiego DUKATA!
Już w kwietniu, podczas Biegu Jubileuszowego 750-lecia - Cross
Ostrzeszowski, do obiegu
egu
wejdzie dukat miejski
ki
Ostrzeszowa - 6 Baszt.
Dukat będzie funkcjonował na terenie miasta
jako bon towarowy aż
do końca 2010 roku.
Dukatami będzie można
płacić za towary lubb
usługi, otrzymywać w forormie reszty lub zamieniaćć jako
równowartość 6 złotych w wybranych punktach w Ostrzeszowie. Lista
punktów będzie dostępna w Urzędzie
Miasta i Gminy Ostrzeszów, na plakatach rozwieszonych w mieście oraz
na stronach www.ostrzeszow.pl
eszow.pl
p
i www.dukatmiejski.pl.
Na awersie ostrze-szowskiego
dukata
umieszczono
logo
750-lecia
miasta
z Basztą Kazimierzowską, rewers zdobi herb
miasta.
Zapraszamy do współółpracy wszystkich przedsiębiorębior

ców z Ostrzeszowa.
Już teraz można zgłaszać
swoją chęć przystąpienia
sw
ddo akcji „Dukat Miejski”.
Wszystkie punkty handlowe, gastronomiczne
i usługowe z Ostrzeszowa i okolic mogą
wprowadzać do obiegu
i honorować u siebie
Dukaty Miejskie 6 Baszt.
D
zostać
Agentem?
Jak
Wystarczy skontaktować się z organizatorem – telefonicznie (75) 75 506 36,
mailowo dukat@dukatmiejski.pl lub
wypełnić formularz na stronie www.
dukatmiejski.pl
Im szybszy kontakt, tym
większa pewność zdobycia
wi
ddukatów!!!

Z kolekcjonerskim
pozdrowieniem
Agnieszka Matysiak
Zespół Karkonoskiego Domu
Numizmatycznego

„W uznaniu zasług dla społeczeństwa
Ziemi Ostrzeszowskiej, potwierdzonych
czterokrotnym wyborem na funkcję burmistrza miasta i gminy (…) dr. inż. Stanisławowi Wabnicowi przyznaje się tytuł honorowy „Przyjaciel Ziemi Ostrzeszowskiej”.
Przyznanie tego zaszczytnego tytułu
nastąpiło podczas odbywającego się w niedzielę, 24 stycznia, Dnia Regionalisty. Od lat
organizację tego Dnia w Ostrzeszowie wzięło
na siebie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Ostrzeszowskiej. Jest to także dobra okazja,
by właśnie wówczas wyróżniać honorowym
tytułem osoby, które dokonały znaczących
czynów na rzecz miasta, a jednocześnie
ze swoją działalnością często wychodziły
daleko poza jego granice. Prezes TPZO przypomniał nazwiska osób, którym w minionych latach nadano tytuł „Przyjaciel Ziemi
Ostrzeszowskiej”. Nawiązał też do przypadającej w tych dniach 90. rocznicy wkroczenia
płk. Thiela na czele wojsk polskich do Kępna.
Data ta, wieńcząca Powstanie Wielkopolskie na naszych ziemiach, ładnie wpisuje
się w obchody Dni Wielkopolski, które również zostały przywołane w zaproszeniu na
spotkanie. Dlatego też wśród uczestników
odbywających się w ostrzeszowskim ratuszu uroczystości nie mogło zabraknąć delegacji Klubu Poznańskiego TPZO. Do rocznicy

Powstania nawiązywała też propozycja zgłoszona przez prezesa Grobelnego, aby rondo,
znajdujące się na skrzyżowaniu ulic: Armii
Krajowej i Powstańców Wielkopolskich,
nazwać imieniem przywódcy Powstania –
Stanisława Thiela. Padły także inne nazwiska
godne uwiecznienia w nazwach ulic, placów,
itp.
Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłego
kilka dni wcześniej Franciszka Kobusińskiego, jak również innych członków Towarzystwa, którzy odeszli w minionym roku.
W gronie tym jest także zmarła 25 kwietnia
2009r. znana pisarka, Jadwiga Żylińska.
Wprawdzie od lat mieszkała w Warszawie,
ale pochodziła z tych stron i swej łączności
z macierzą nigdy się nie wyparła. Postać
Jadwigi Żylińskiej, która jeszcze przed śmiercią została wyróżniona tytułem „Przyjaciel
Ziemi Ostrzeszowskiej”, przybliżyła kierownik muzeum Mirosława Rzepecka. Wiele
cennych pamiątek po pisarce rodzina zmarłej
podarowała tutejszemu muzeum. Część z
nich zaprezentowano w czasie spotkania.
Wśród pamiątek są rysunki, którymi sama
ilustrowała swe książki dla dzieci oraz 47
zeszytów z rękopisami, pisanymi po angielsku, niemiecku…
„Skoro stał się dobrym, niech będzie
znany” – tą preambułą rozpoczyna się pre-

zentacja każdej z osób wyróżnionych przez
Kapitułę honorowym tytułem „Przyjaciel
Ziemi Ostrzeszowskiej”. Laureatami tegorocznej nagrody zostali:
- były dyrektor ZSZ przy FUM-ie – Henryk
STĘPIEŃ
- prezes Klubu Dolnośląskiego TPZO –
Jerzy KOSIK
- znakomity dyrygent, twórca Festiwalu
Muzyki Wiedeńskiej - Jan ŚLĘK
- współtwórca kabaretu „Hak”, nauczyciel
– Witold PELKA
Co roku przyznawany jest także jeden
tytuł „pro memoria”, osobie już nieżyjącej, a
zasłużonej dla tutejszej społeczności. W tym
roku tytuł ten otrzymał pierwszy proboszcz
parafii Chrystusa Króla, człowiek wielkiego
serca, znany ze swoich społecznych inicjatyw – ks. kanonik Zdzisław SOBIERAJSKI.
Niestety, różne okoliczności, a także
pogoda, bardzo w tym dniu mroźna, sprawiły, że nikt ze wspomnianych wyżej laureatów nie zjawił się na spotkaniu. Szkoda,
bo zdecydowanie obniżyło to rangę uroczystości. Organizatorzy muszą zadać sobie
pytanie – czy ma sens przyznawanie tytułów, na których laureatom chyba zbytnio nie
zależy? Może w przyszłości, aby uniknąć
takich „pustych laurów”, członkowie Kapituły mogliby wcześniej skontaktować się
z wybranymi przez siebie kandydatami do
wyróżnienia i przyznać je tylko tym, którzy
chcą tego honoru i są w stanie przybyć.
Ludzi zasłużonych dla Ziemi Ostrzeszowskiej
nie brakuje. Mój ostry komentarz usprawiedliwia fakt, że podobną sytuację obserwuję
od kilku lat i na ogół lista nieobecnych jest
dłuższa niż tych obdarowanych. Ponieważ
zasadą otrzymania dyplomu jest jego osobisty odbiór na którymś z corocznych spotkań
TPZO, można być pewnym, że minie kilka lat,
zanim dyplom z tytułem „Przyjaciel Ziemi
Ostrzeszowskiej” trafi do rąk wszystkich dzisiejszych laureatów. Przykład wyróżnionego
burmistrza S. Wabnica jest w tym względzie
wymowny, gdyż podczas ostatniego spotkania odebrał to zaszczytne wyróżnienie jako
laureat z 2007 roku.
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